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ابری گاهی وزش باد در اواخروقت بارش باران

ایســنا :دبیر هنری فســتیوال «آینهدار» در مراسم
اختتامیه پنجمیــن دوره این فســتیوال گفت :به باور
شخصی من موسیقی جنســیت دارد .در ذهن من زن
موجــود زاینده و حیاتبخش اســت .زن و زمین جان
میبخشند و موسیقی هم این ویژگی را دارد.
به گزارش ایســنا ،علی مغازهای بیان کرد :حتی در
موسیقی سازهایی وجود دارند که جنسیت دارند .برای
مثال ســاز قیچک در بلوچســتان ،زن و تنبورک ،مرد
است .اگرچه عامالن و ناقالن موسیقی در فستیوالها
مرد بودهاند اما در واقع آنها موسیقی را از زن گرفتهاند.
در حقیقت موسیقی خودش زن است.
او با بیان اینکه در پنجمین دوره از فستیوال آینهدار
در کنار مردان ،زنانی حضور داشــتند که در دوره قبل
نبودنــد ،اظهار کرد :در واقع مفهــوم ثانویه چیزی جز
فریاد بیصدای زنان موسیقیدان است.
ایــن پژوهشــگر موســیقی ادامــه داد :یکــی از
تدارتریــن موســیقیهای دنیا را ایــران دارد و
هوی 
هــر کجای جهان که موســیقی ایران را میشــنوند،
میشناســند .به عقیده من ،امسال آینهدار ،حقیقتی را
آشکار کرد و آن جای خالی زن در موسیقی است .جای
زن در موسیقی را هیچ مردی نمیتواند پر کند.
مغازهای ابــراز امیدواری کرد اتفاقی بیفتد که زنان
ما فعالتر باشند.
آیین اختتامیه پنجمین فســتیوال آینهدار با روایت
دلدادگی نجمان از زبان عباس عالءالدین از روســتای
زیارت استان گلستان شروع شد؛ روایتی که با تصاویری
از همســر این هنرمند که در حــال بافت پرتیکه گلیم
(صنایع دستی) این منطقه است ،همراه شد.
ســپس ویدئویی از اجراهای پنجمین دوره آینهدار
به نمایش درآمد.
اجــرای آواز چوپانی کیقباد میردار و بهمن ســام
دلیری همراه با تصاویری از چرای گوسفندان در منطقه
دلیر و الیــت مازندران ،بخش دیگری از آیین اختتامیه
پنجمین فســتیوال آینهدار بود که شامگاه سهشنبه در
تاالر وحدت اجرا شد.

 ١٦آذر ماه امســال اســتاد پرويز خائفى شاعر
نكته دان شــيرازى  ٨٢ساله می   شود ،شاعرى كه
بيش از شــش دهه از عمر شاعرى اش گذشته و
آثار فاخرى در قالب غزل و شعر نيمايى روانه وادى 
پائيزى
ادبيــات روزگار ما كرده اســت ،در بامداد
ِ
شيراز به سراغ او رفتم تا حكايت روزگار گذشته ى 
آقاى شاعر از زبان او براى عابران كوچه باغ شعر
️پرويز خائفــى پرچمدار غزل ناب روزگار ما،
معاصر در اين فصل رنگارنگ بازگو شود.
غزل را چگونه تعريف می   كند؟
️غزل قالب اصيل شــعر پارسى است كه در حوزه عاطفى و
صفدر دوام
احساس و مســائل اجتماعى و سياسى در ادوار مختلف حرفى
اســتاد؛ حضرتعالى از چه دورانى شــعر و براى گفتن داشــته است .عبيد زاكانى از اين ظرفيت در قالب
اجتماعى بهره مند شــده و حافظ كه قله سترگ غزل ادبيات
شاعرى را آغاز كرديد؟
️من از كالس هفتم به واسطه مرحوم پدرم موهبتا ...خائفى
متبحرى بود ،به اشعار حافظ
كه در حافظ شناســى شــخص ّ
عالقه مند شــدم .در آن زمان اشخاصى چون رسول پرويزى
و همچنين حافظ شــناس بنامی   چون مرحوم هاشــم جاويد با
ايشــان معاشرت داشــتند و بســيارى از نكات حافظ شناسى
را مورد بحث و بررسى قرار می   دادند.
جناب خائفى حضور جدى تان در شعر از چه
زمانى بود؟
️من در مرحله نخست تحت تأثير شاعر پرآوازه شيرازى زنده
يــاد فريدون توللى قرار گرفتم .كارهاى فريدون بســيار قابل
توجه است از جمله " التفاصيل" و دو بيتى هاى پيوسته اش.
او اول تحــت تأثير نيما قرار گرفــت ،بطوري كه به دليل
ارادتش به نيما نام دخترش را نيما گذاشت ،اما بعدها كارهاى
افراطى نيما در شكســتن اوزان عروضى را به باد انتقاد گرفت.
من با فريدون بسيار نشستم و بسيار از مكتب شعرى او آموختم.
️محافل ادبى و انجمن هاى شعر در آن روزگار
شيراز در كجا بود و چه شاعرانى بودند؟
ماســت در مســائل مختلف با اين شيوه ســخن رانده است.
مهدى
و
معرفت
️با هاشــم جاويد ،سيد على مزارعى ،افسر
متأسفانه شاعران جوان ما از ظرفيت غزل آنگونه كه بايسته و
به
كه
   داشــتيم
ی
زمانيان و تعدادى ديگر انجمن ادبى منسجم
شايسته است ،بهره بردارى نمی   كنند.
نوبت در منازل مان برگزار می   گرديد.
️اســتاد در مجموعه  ٩جلدى حافظ شناسى
همكارى 
زمانى
چه
از
️با نشــريات پايتخت
نياز كرمانى كه دهه ها پيش منتشــر شده ،مقاالت
داشتيد؟
حافظ پژوهى شما نيز می   باشد ،شما شاعرى مريد
مرحوم
سخن
مجله
با
كشــورى
نشــريات
با
من
️همكارى
حافظ در شيراز می   شناسند ،نظرتان چيست؟
خانلرى و مجله روشنفكر كه مديريت صفحه شعرش به عهده
️بله ،گفتم كه من حافظ را از كالم پدر شــناختم و ســپس
فريدون مشــيرى بود ،آغاز شد .بطوري كه خانلرى ،نادرپور و بطور جد به ارزيابى اشــعار خواجه پرداختــم ،حافظ اقيانوس
مشيرى وقتى به شيراز می   آمدند ،حتمأ به خانه ما سر می   زدند .بيكرانه ايســت كه نه تنها من و هم نســان من ،بلكه همه

در اختتامیه فستیوال «آینهدار» مطرح شد:

هیچ مردی نمیتواند جای زن
را در موسیقی پر کند

همچنین اجرای شــادیانههای گــوداری علیآباد
کتول با حضور حســین بندگی نوازنده کمانچه ،احمد
نظری خواننده ،نعمت اصالنــی نوازنده دوتار ،علیرضا
شکارچی نوازنده ضرب حلبی و حسین خسروی نوازنده
نی با استقبال حاضران در این مراسم مواجه شد.
در بخش اول مراسم تقدیر از پیشکسوتان موسیقی
اقوام پنجمین فســتیوال آینــهدار ،محمدرضا اصالنی
 مستندساز ،ارشد طهماســبی  -موسیقیپژوه ،علیترابی  -مدیرکل دفتر موسیقی و علی مغازهای به روی
صحنه رفتند و تندیس ســرو آینهدار را به  ۱۲هنرمند
این دوره ،عباس عالءالدین ،موســی ملکحســینی،
علیاکبر اصالنی کتولی ،درویشعلی خسروی ،ذبیحا...
پوربابا ،رفیع رفیعی ،غالمرضا امانی ،منوچهر ویسانلو،
حســین طیبی ،ابوالحســن خوشــرو ،علی اکبرپور و
علیاوسط کشتپرور اهدا کردند.
منوچهر ویســانلو نیز به دلیل بیماری همســرش

نتوانســت در این مراسم حاضر شود .همچنین تندیس
زندهیاد حسین طیبی به پسرش ارسالن طیبی اهدا شد.
ابوالحسن خوشرو نیز که برای حضور در این مراسم،
یک جلسه از شیمیدرمانیاش را به تعویق انداخته بود،
به درخواســت مجری برنامه ،رشید کاکاوند  -گوینده
رادیو ،پشت میکروفن رفت و بیان کرد :از اینکه سرو را
برای تندیس انتخاب کردید ،متشکرم.
ایــن هنرمند بعد از خواندن این شــعر از ســعدی
«به سرو گفت کسی میوهای نمیآری  /جواب داد که
آزادگان تهی دستند» ،قطعهای آواز نیز اجرا کرد.
مجــری برنامه بعد از اجرای او گفت :باید فیلم این
اجرا را برای دیگر اهالی موسیقی فرستاد تا ببینند کسی
که بیشتر از همه ناز دارد چه بیناز برای همه خواند.
گروه بعدی که در این مراســم به روی صحنه رفتند
اهالی مازندران بودند که آواها و ترانههای مردمی   شالیزاری
مازندران را با تشــتزنی و رقص محلــی اجرا کردند.

و بــا عتاب از نگهبان گاليه كرد و من را به اســتوديو پخش
هدايت نمود در آنجا همزمان با شــعر خوانى فرهنگ شريف
تار می   نواخت.
️يدا ...رويائى زمانى گفته بود؛ كاش خائفى از
غزل دل م َ
ی   كند و پيرو مكتب شعرى ما [ موج نو ]
می   گرديد ،درسته؟
نســل هاى گذشــته و آينده از او بهره مند شده و خواهند شد.
️بلــه ،رويائى از دوســتان مــن بوده و هســت و بارها هم
در دهه هاى گذشته كالس حافظ شناسى و حافظ خوانى را در به شــيراز آمد،همچون اخوان ثالث ،نادر نــادر پور و فريدون
محل حافظيه مديريت می   كردم و چه بسيار مشتاقان غزليات مشــيرى ،یدا ...رویایی آمده بود شیراز .به من زنگ زد و گفت
حافظ در اين كالس حضور داشــتند در اينجا شايســته است که میخواهد مرا ببیند ،آمــد خانه ما ،او میگفت که «پرویز،
يادى كنم از مرحوم على ســامی   رئيس باستان شناسى وقت و شــعرت کال باید عوض شود و این فرم شــعر دیگر فایدهای
مرحوم ميرزا على اصغر حكمت كه بناى ساخت مقبره حافظيه ندارد ».او میگفت« ،تو در تحول شعر استعداد زیادی داری و
بدون مشوق و راهنما خودت راه افتادهای باید این شیوه قدیم
را بایــد کنار بگذاری ».آن وقتها مجلهای به نام انتقاد کتاب
که مجله ســنگینی برای طبقه روشنفکر بود ،منتشر میشد و
اگر روی کتابی مطلبی مینوشــت دیگر تمام بود .رویایی هم
در آن مجله کار میکرد ،او نوشت در شیراز شاعری وجود دارد
که پر از اســتعداد است ،منتها انجمنهای ادبی شیراز رهایش
نمیکنند و او اسیر کله گندههای ادبی شیراز شده است .االن
باهم مکاتبه داریم و هنوز میگوید« ،فریب مطبوعات را نخور
تو باید از پوسته بیرون بیایی».
️دلدادگى تان به شعر نيمايى چگونه است؟
️هــر چند قالب غزل يكــى از دلبســتگى هاى من بوده و
هســت اما شعر نيمايى را نيز در قالب وزين با حفظ ريشه هاى
ادب فارســى قبــول دارم و بســيارى از كارهايــم در قالب
شعر نيمايى است.
️با مطبوعات شيراز از چه زمانى كار كرديد؟
️قبــل از پيروزى انقالب روزنامه هــاى "پارس" و " "بهار
را بنا نهادند كه اكنون نماد ادبيات فارسى شده است.
ايران" در شــيراز اشــعار مرا منتشــر می   كرد و در چهار دهه
️در برنامــه " بــزم شــاعران" در اوايل دهه گذشــته روزنامه خبــر جنوب با لطف دوســت خوبم همايون
 ٤٠خورشيدى كه با اجراى مرحوم مهدى سهيلى يزدانپور و مديريت آقاى واحدى پور كارهاى مرا منتشــر كرده
در راديو پخش می   گرديد ،شــما حضور داشتيد ،است ،در اينجا الزم است تأكيد كنم آقاى محمد عسلى مدير
خاطره تان از حضور در آن برنامه بگوييد؟
روزنامه عصر مردم چه در  ٢٤ســال گذشته كه اين روزنامه را
️زمانى كه تازه كتاب" حصار" كه مجموعه اشــعار من بود منتشــر می   كند و چه در زمانى كه سرپرســت روزنامه كيهان
مهدى ســهيلى نامه اى به من نوشت كه براى حضور در آن در اســتان فارس بود ،همواره به من و اصحاب قلم و انديشه
برنامه بــه تهران بروم ،صبح روزى كه به تهران رســيدم به محبت داشــته است .حقيقتأ عسلى روزنامه نگارى فرهيخته و
محل اداره راديو در ميدان ارگ رفتم كه نخســت هنگام ورود فرهنگور و ادب شناس است كه مالك فعاليتش فرهنگ بوده،
به ســاختمان نگهبان راه نمی   داد ،سهيلى به درب ورودى آمد بنابراين روزنامه عصر مردم بنيانى فرهنگى دارد.

گپ و گفتی با پرچمدار غزل معاصر
در آستانه سالروز تولدش

عکس :علی گزبلند    /عصرمرد   م

ایرنا :مشــاور کمیسیون ملی یونسکو در ایران با بیان اینکه
ســعدی مفسر و مبدع و جان آگاه در علم عاشقی است ،گفت:
ســعدی  750سال پیش مهمترین بحران ها را شکافته است تا
به امروز رساند و ما معلمان به او نیازمندیم چرا که سعدی برای
همه ما درس آموز است.
مهدی مســتکین که ظهر چهارشــنبه  14آذرماه در آیین
رونمایی از ترجمه گلســتان ســعدی از فارسی به انگلیسی در
کتابخانه خوارزمی   دانشگاه شیراز سخن میگفت ،افزود :ترجمه
حاضر از گلســتان سعدی به انگلیسی کم نظیرترین ترجمه در
ادب پارسی است ،زیرا حاصل پنجاه سال زحمت مترجم ،امروز
این کتاب است که می   بینیم.
رئیس دانشــگاه شیراز نیز در این آیین با بیان اینکه سعدی
سلطان مسلط ملک سخن است و کالم در دست او مانند موم
اســت ،گفت :سخن سعدی ،حشــو و زواید ندارد گاهی گفته
می   شــود که سعدی به زبان امروز سخن می   گفته است ،اما ما
به زبان سعدی سخن می   گوییم.
حمید نادگران گلستان سعدی را زیباترین کتاب نثر فارسی
خواند و گلستان و بوستان را دوره کامل حکمت عملی دانست.
وی اعالم کرد :دانشــگاه شــیراز با هدف ارتقای تعامالت
بیــن المللی و بهره مندی جهانیــان از گوهر گرانبها و تابناک
سعدی ترجمه گلســتان را به صورت سلیس و بی نقص ارائه
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کرده است.
استاد ادبیات دانشگاه شیراز نیز در این مراسم با بیان اینکه
تاکنون افرادی بســیاری گلستان سعدی را ترجمه کردهاند اما
با ظرفیت های زبانی و بیانی این کتاب آشــنا نبودهاند ،گفت:
برخی مترجمان نمیتوانند حقیقت موجود و روح اثر را به زبان
مقصد برگردانند که این گرفتاری ترجمهای توســط کســانی

انجام می   شود که با روح زبان بیگانه اند.
کاووس حســنلی ابراز داشت :سعدی همواره در کنار مردم
است و حضور همیشگی او در جامعه مثال زدنی است .در وی
نومیدی ،شکست و ناتوانی دیده نمی   شود و گلستان آیینه تمام
نمای جامعهای اســت که این شاعر شیرازی با نگاهی تیزبین
آن را به همگان شناسانده است.

در ترجمه آثار بزرگان کمکاری کردهایم
مترجم کتاب گلســتان سعدی با اشاره به اینکه آثار بزرگان ما
را بیگانگان ترجمه میکردهاند ،گفت :ما در این مســیر کم کاری
کردیــم ،برای نمونه خیام را فیتزجرالد ترجمه کرده؛ گرچه ترجمه
خیام نیست و تنها اندیشه خیامی   فلسفه دم غنیمتی را نشان داده
است.
عبدالمحمود رضوانی افزود :در ترجمه این کتاب در گام اول چند
ترجمه گلستان سعدی را از جمله ترجمه اثر جیمز راس که حدود
 200ســال پیش انجام شده است ،بررسی و آسیب شناسی کردم.
دبیرکل ســابق انجمن مترجمین ایــران بیان کرد :این ترجمه
به دلیل عدم شــناخت این مترجم از زبان فارســی و آشــنایی با
آرایههای مختلف ادبی دچار مشــکالتی بوده است اما در ترجمه
حاضر صنایع شعری سعدی به کار گرفته شده است .انتشار کتاب
ترجمه گلستان سعدی به زبان انگلیسی با حمایت کمیسیون ملی
یونسکو به اهتمام دکتر عبدالمحمود رضوانی به کوشش کار گروه
تخصصی متشــکل از دکتر کاووس حسنلی ،دکتر محمد یوسف
نیری ،دکتر فریده پورگیو ،دکتر مصطفی ندیم به ســر ویراستاری
زینب دهقانی با آثاری از استاد محمد نعمتی و سروش معصومی   زیر
نظــر دکتر مجتبــی زبرجد ،هاجر ســتوده و مهدی مــوذن زاده
توسط انتشارات دانشگاه شیراز منتشر شده است.

رئیــس فســتیوال آینهدار به عنوان ســخنران بعدی
این مراســم ،گفت :بر آن هســتیم که فستیوال آینهدار
که آرشــیومحور است و تمام تالشــش بر مستندکردن
هنرمندان آیینی ایران اســت ،در هشت دوره جغرافیایی
پیمایش کند .امیدوارم در ســه دوره آینــده نیز بتوانیم
مجموعه بزرگی از موسیقی و فرهنگ ایران را در قالب
«هشت بهشــت ایران» در اختیار عالقمندان این حوزه
قرار دهیم.
احسان رسولاف اعالم کرد :دوستان من در تالش
هستند اجراهای هر دوره استادان موسیقی نواحی ایران
را ثبت و ضبط تصویری و برای آینده نگهداری کنند.
گروه اجرایی این فســتیوال ،بزرگترین افتخار خود را
انجام پروژه آینهدار به عنوان افتخار فرهنگی یاد میکنند.
او ادامــه داد :ما برای این میکوشــیم که در غیاب
آن چیزی که باید باشــد و نیســت ،تکــهای از تاریخ
فرهنگمان و آنچه که جلوی چشــممان در حال از بین
رفتن است را ثبت کنیم.
رئیس فســتیوال آینهدار بیان کرد :بعد از گذشــت
پنج ســال از برگزاری این فستیوال ،سالن تاالر وحدت
که شاهد برنامههای بزرگ بوده ،پر است و جای حسرت
و دریغ اســت .امیدوارم حمایتتان از آینهدار ادامه یابد.
سپس درویشــعلی خسروی بیدخوان (بیتخوان) به
همراه نعمت اصالنی کتولی نوازنده نی به روی صحنه
رفتند و دقایقی برای حاضران در سالن اجرا کردند.
در بخش دوم اهدای تندیس ســرو ایرانی ،ســعید
شریفیان (آهنگساز) ،ابوالحسن خوشرو (مفاخر موسیقی
مازندارن) و احسان رســولاف روی صحنه رفتند و از
گیالنخان خوشنــواز ،اصغر ابراهیمینــژاد ،صدیقه
ماهوتی ،حرمت یوســفی ،زندهیاد عاشورپور ،شاهخانم
دنکــو ،کیقباد میردار ،بهمن ســام دلیــری ،جانعلی
اکبریان ،زندهیاد احمد محسنپور ،هوشنگ منصوریان
و اصغر عاشقی تقدیر کردند.
فرزندان زندهیاد عاشــورپور ،زندهیاد محســنپور
و شــاهخانم دنکــو تندیسهــای ســرو ایرانــی را
دریافت کردند.

تیتر آخر

صفدر دوام
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" كنار لحظه هاى ِ
شاعرى از جنس غزل
به بهانه  ٨٢سالگى استاد پرويز خائفى

شــاعران نســل ما كه اكنون در آغاز دهه چهارم زندگى
هســتند ،نوشــتن را با الگوهايى مســتحكم و با بنيه ى شعر
معاصر آغاز كردند .شــاعرانى كه بدون توجــه به بنيان هاى
شعر ديروز ادبيات هرگز خود نمايى شاعرى نداشتند و شعرى
ننوشتند.
استاد پرويز خائفى شاعرى كه  ١٦آذر ماه  ٨٢ساله می   شود
از همان نســل است كه شــعر را در قالب نيمايى هم با تكيه
بر داشــته هاى ادبيات كهن ايران زمين می   ســرايد .شــاعر
پيشكسوت شيرازى كه ساليان سال در مكتب دوست ديرينش
فريدون توللى نشســت و آموخت ا ّما ســبك غزليات و اشعار
نيمايى اش منحصر به فرد است.
صبح چهارشــنبه  ١٤آذر ماه در آستانه تولد آقاى شاعر به
محل ســكونتش واقع در خيابان هدايت شيراز رفتم و پس از
سالها دوباره ديدارى از جنس محفل انس با شاعرى كه شمع
محفل بزم شاعران است ،تازه گرديد.
استاد پرویز خائفی نوه مرحوم میرزا اسماعیل خائف ،شاعر
متبحر شــیراز ،که فلسفه مالصدرا را تدریس
معروف و عال ِم ّ
می   کرد و هم صاحب دیوان شعر بود .وی با شوریده شیرازی
معاصــر بوده و اين دو يار دبســتانى هــر دو از نعمت بینایی
محروم بودهاند.
زبان شــعر اســتاد خائفى چنانكه خود تأكيد دارد ؛ در همه
قالب ها با حفظ مضامين گرانســنگ تاريخ ادبيات ايران است،
همان حلقه ى مفقوده اى كه بســيارى از شاعران جوان ما از
آن مهجور مانده اند و غزلســرايى و ترانه سرايى و شعر امروز
را بدون درك عميق از سرچشمه ادب پارسى پيشه كرده اند؟!
دكتر محمد رضا شــفيعى كدكنى پژوهشگر و شاعر تواناى
عصر ما ،زمانى كه مجموعه شــعر "حصار" اثر پرويز خائفى با
طرح مرتضى مميز در اوايل دهه  ٤٠خورشيدى روانه بازار شد،
در روزنامه خراســان كه آن روزها بخش شــعرش با مديريت
مرحوم اخوان ثالث بود ،نوشــت":حنجره تازهای در شیراز پیدا
شده که نظیر فريدون توللی است".
همان شــاعرى كه بيش از پنج دهــه پيش مقاالت وزين
حافظ شناســى اش با باريك بينى و نكته سنجى در نشريات
آن روزگار زبانزد خاص و عام بود و بطور مستمر منتشر گرديد،
حاال شاعر جوان آن روزگار كه ميهمان برنامه پرمخاطب آدينه
راديو ايران با عنوان " بزم شــاعران" با اجراى مهدى سهيلى
بود ،در دهه هشــتم زيســتن و آغاز  ٨٣ســالگى در اتاقى پر
از كتاب و تصاوير گذشــته در خيابان هدايت شيراز روزگار را
می   گذراند ،بايد تكاپو كرد كه شــاعران جوان ما كه بر اساس
حال روزگار جوانى جوياى نام هســتند تا چه اندازه از آثار اين
پيشكسوتان بهره مند شده اند و آثارشان چه فاصله اى با اين
بزرگان دارد؟!
همان شــاعرى كه مهر ماه  ١٣٥٠يعنى بيش از  ٤٧سال
پيش سروده بود:
در چشمه ى سپيده دمان ،در طلوع موج
شوئيم تيره پيكر شب را به آب صبح
خورشيد می   رسد ز سفر از غبار راه
دارد براى كودك فردا كتاب صبح
*نام مجموعه اى شعر از خائفى

